
  (( إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ... ))تتمة فوائد اآلية: 

يعين هم وقت الوفاة ظاملون ألنفسهم  (( ظالمي أنفسهم ))من فوائدها: أن العربة يف األعمال باخلواتيم ؛ لقوله: 

، فالعربة خبواتيم ؛ وهلذا جيب على اإلنسان أن يكون خائفا من سوء اخلامتة وأن يسأل اهللا سبحانه وتعاىل دائما 

عبد  الذي رواه ديثاحلحسن اخلامتة وأن ال ميوت إال وهو مسلم ؛ وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف 

بأن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق واملراد بالذراع بالنسبة  اهللا بن مسعود

لقرب األجل ال بالنسبة للعمل ؛ لكن يعين معناه أنه يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ال يبقى عليه إال شيء يسري 

( بعمله ألن هذا احلديث مقيد حبديث آخر فيموت وليس املراد حىت يبقى ما بينه وبينها إال ذراع للوصول إليها 

وأيضا ال ميكن أن اهللا سبحانه وتعاىل ... عبدا  ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار )

وجل  وجل ورمحة اهللا عز قام بعبادته إىل أن يبقى عليه ذراع واحد مث يقبضه فيسيء خامتته ، هذا ينايف كرم اهللا عز

رنا هذا التقرير بأن املعىن يكون بينه وبينها ذراع بأيش ؟ باألجل املدة ال بالعمل ؛ إذا األعمال باخلواتيم ؛ فإذا قر 

؛  (( قالوا فيم كنتم ))توبيخ أولئك القوم الذين ميوتون وهم ظاملون ألنفسهم يوخبهم املالئكة ومن فوائدها:  .

عىن يف أي مكان كنتم أو يف أي حال كنتم أو ما أشبه ذلك هل امل (( فيم كنتم ))وسبق لنا يف التفسري ما معىن 

(( فيم  هذه تؤيد أن االستفهام عن حاهلم ؛ وقوله:  (( كنا مستضعفين في األرض ))؟ االثنان ؛ وخرجنا قوله: 

ومن  سياق الكالم يؤيد أن املراد االستفهام عن املكان وكأم يقولون كنا هنا ألننا مستضعفني . كنتم ))

ها: وجوب اهلجرة وأن من مل يهاجر ميوت وقد ظلم نفسه ؛ ولكن وجوب اهلجرة مشروط بشروط ؛ منها: فوائد

وألن القاعدة العامة العظيمة  (( إال المستضعفين ))القدرة ؛ لقوله يف اآلية الكرمية هنا ملا بعد هذه اآلية 

 (( فاتقوا اهللا ما استطعتم ))قاعدة العريضة العميقة يف الشريعة اإلسالمية أنه ال واجب مع العجز ، هذه 

فيشرتط لوجوب اهلجرة القدرة ؛ ثانيا: أن يكون اإلنسان مغموسا ومغمورا حبيث ال يستطيع أن يؤدي شعائر دينه 

يف بالد الكفر ، فإن كان يستطيع فإنه ال جيب عليه اهلجرة ؛ بل إذا كان يستطيع أن يدعوا إىل دين اهللا وجيد 

ا نقول إن بقائه واجب ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ؛ الشرط الثالث: أن جيد قبوال من الناس رمب

بأنه ال يستطيع اإلنسان إظهار دينه مكانا خريا من هذا املكان الذي هو فيه ؛ فإن كانت الدنيا كلها متساوية 

ألن اإلجياب  لغو ، بلوجوب هنا سواء يف هذا البلد أو يف هذا البلد أن يف هذا البلد فال جيب اهلجرة ؛ ألن ال

هنا لغو ال فائدة منه ، كيف نقول جيب أن اجر من هذا املكان إىل مكان آخر ال تستطيع فيه إظهار دينه ما 

  الفائدة ؟ إال جمرد التعب والعنة والقلق واختالف البلدان عليه وما أشبه ذلك ؛ فالشروط إذا كم ؟ ثالثة شروط .



والواقع أم مل  (( كنا مستضعفين في األرض ))ومن فوائدها: أن الظامل حيتج بأي حجة كانت ؛ لقول هؤالء: 

لكن اإلنسان إذا ابتلي حاول  (( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ))يستضعفوا فيها ؛ ألن امللك قال: 

كثريا يف مقام املناظرات بني العلماء يف أن يدافع عن نفسه بأي حجة حىت وإن مل تكن صحيحة وهذا جنده  

املسائل العقدية والعملية ، جتد بعض العلماء مثال جييب عما هو عليه من املذهب عقديا كان أم عمليا جتده 

جييب بأجوبة باردة تقول كيف جييب هذا العامل النحري ذا اجلواب ؟ مع أن أجهل الناس يدري أن هذا اجلواب 

فتجده جييب بغري ما هو حق حىت يف نفسه لو أنه رجع لنفسه لوجد أن  الضيق والظنك . ال يفيد ؛ لكن مقام

(( ألم من قوله تعاىل: ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل إذا ضيق شيئا وسع شيئا ؛  إجابته غري صحيحة .

(( فإن وهذا كقوله تعاىل: ،  فاهللا تعاىل مل حيجر عليهم ، األرض واسعة تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ))

ومن فوائدها: أن التخلف عن اهلجرة من كبائر الذنوب ، عن اهلجرة  . مع اليسر يسرا إن مع العسر يسرا ))

ومن فوائدها: قبح هذا املأوى الذي رة الواجبة من كبائر الذنوب ؟ الواجبة ؛ أعطنا الدليل أن التخلف عن اهلج

فأثىن اهللا تعاىل عليه بالذم ؛ ألن ساء وحسن  (( وساءت مصيرا )): هو جهنم ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل

هل ميكن أن يؤخذ من اآلية أن النار مظلمة جمهمة ؟ نعم يؤخذ من قوله:  متضادان ، ساء ذم ، وحسن مدح .

ى ... ؛ وعل : (( جهنم ))ال ، قد يكون املسري سيئا وله أنوار ك ... العيون ؛ من قوله (( وساءت مصيرا ))

هذا فتكون جهنم امسا عربيا ؛ وقيل: إن جهنم اسم فارسي وأصله كهنم ؛ لكن ملا عرب حتول إىل هذا ؛ أهكذا 

هداية اهللا ؟ أيش عندكم فارسي ؟ آتش ، كهنا فارسية لكن النار يقال هلا آتش ؛ واهللا حنن ... إذا أراد أن يأخذ 

مث  ! شف اللغات تتبادل ؛ ... ؛ يعين إذا من العمق .اجلمرة أو شيء نقول تش ، ميكن نقول منه ؛ سبحان اهللا 

 (( إال المستضعفين من الرجال والنساء و الولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ))قال اهللا تعاىل: 

 (( فأولئك مأواهم جهنم ))هذا مستثىن من قوله:  (( إال المستضعفين ))أظنها فسرناها ؟ ال ؛ طيب قوله: 

يكون االستثناء منقطعا ، وذلك أن املستضعفني ال ميكن أن يتوعدون جبهنم ؛ ومن املعلوم أن الفرق وحيتمل أن 

بني االستثناء املتصل واملنقطع أن االستثناء املتصل يكون املستثىن فيه بعض أفراد املستثىن منه وهنا ال يستقيم ؛ 

؛ قلنا أيضا ال يصح االستثناء متصال ؛ ألن  )(( ظالمي أنفسهم )وكذلك لو قال قائل: إا مستثىن من قوله: 

هؤالء املستضعفني ليسوا ظاملي أنفسهم ؛ وهلذا يرتجح القول بأن االستثناء هنا منقطع ؛ واالستثناء املنقطع ليس 

 املستثىن فيه من جنس املستثىن منه ، هذا من حيث املعىن ؛ ثانيا: أداة االستثناء فيه مبعىن أداة االستدراك ، ومعىن

قلنا االستثناء هنا منقطع ألنه ال يصح أن يكون مستثىن أداة االستدراك لكن ، لكن ؛ فتكون إال مبعىن لكن ؛ 

وعلى هذا فيكون منقطعا ؛ وقلنا إن  (( فأولئك مأواهم جهنم ))وال من قوله:  (( ظالمي أنفسهم ))من قوله: 



بعض من مستثىن منه ، وليس املنقطع ؛ الثاين: املنقطع الفرق بني املنقطع واملتصل من وجهني ؛ األول أن املتصل 

تكون أداة االستثناء فيه مبعىن أداة االستدراك أي مبعىن لكن ؛ أما فيه حكم ثالث وهو أن املستثىن إذا كان 

وز منقطعا وجب نصبه فيما إذا كان الكالم تاما منفيا ؛ وتعلمون أن املستثىن املتصل إذا كان الكالم تاما منفيا جي

(( إال يقول:  فيه الوجهان: النصب على االستثناء ، والثاين: االتباع ؛ وأما إذا كان منقطعا فيتعني فيه النصب .

من  (( من الرجال ))، فاملستضعف مبعىن أصابه الضعف ؛ يقول:  يعين الذين أصام الضعف المستضعفين ))

تاج إىل تبيان ؟ نقول: ألن أل يف املستضعفني اسم هذه بيانية تبني املستضعفني ؛ وأل إذا قال قائل: كيف حت

فمن هنا بيانية من الرجال والنساء  (( إال الذين من أهل الكتاب ))موصول واالسم املوصول من أقسام املبهم 

أليس الولدان إما رجال وإما نساء ؟ الولدان إما ذكور وإما إناث ؛  (( الرجال والنساء والولدان ))والولودان ، 

هم صغار والرجال مجع رجل والرجل إمنا يكون إذا بلغ والنساء كذلك مجع امرأة من غري اجلنس ، واملرأة ال لكن

تنطبق عليها امرأة إال إذا بلغت ؛ إذا املستضعفون من الرجال إال ملرض أو كرب أو غري ذلك مما ال يتمكنون معهم 

الضعف مطلقا ؛ ألم ال يستطيعون كما قال ب عليهم من اهلجرة ؛ وكذلك يقال يف النساء ؛ أما الولدان فالغال

فيكون  (( وال يهتدون سبيال ))يعين ال يستطيعون أن يتحيلوا حىت خيرجوا  (( ال يستطيعون حيلة ))عزوجل: 

األمر على وجه صريح ؛ فهم ال حيلة عندهم فينقضوه وال يستطيعون اخلروج صراحة فامتنع عليهم اخلروج ؛ 

 احلول من التحولفاحلول ؛ لكنها قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها ؛ وإذا كانت من احلول  واحليلة فعلة من

أي طريقه  (( ال يهتدون سبيال ))فكأن احملتال يتحول من حال إىل أخرى على وجه ال يشعر به الغري ؛ وقوله: 

الفاء  ان اهللا عفوا غفورا ))(( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكتفسري اآلية:  إليه بأنفسهم فيهاجرون .

مجلة  (( المستضعفين )) (( فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم ))حرف عطف ، فأوالء اسم إشارة يعود على 

عسى فعل للرتجي ؛ وقيل: إا  (( عسى اهللا أن يعفو عنهم ))وما بعدها يف حمل رفع خرب أوالء  (( عسى ))

ع: الرتجي رجاء ما مل يوجد سبب وقوعه لكنه ممكن ؛ والتوقع ما يوجد تأيت للتوقع ؛ والفرق بني الرتجي والتوق

هل هذا من الرجاء أو من التوقع ؟  (( عسى اهللا أن يعفو عنهم ))سبب وقوعه فيتوقع أن يكون ... ؛ يقول: 

أيت إذا نسبت عسى إىل اهللا فهي من التوقع ؛ وهلذا قال بعض العلماء: إن عسى من اهللا واجبة وال ميكن أن ت

للرتجي ؛ ألن اهللا ال يرتجى شيئا هو قادر على كل شيء ، الرجاء إمنا يكون من شخص قد يتعسر عليه أن يفعل 

أما اهللا عزوجل فال ؛ وعلى هذا فتكون للتوقع يعين هؤالء يتوقع أن اهللا يعفو عنهم ؛ لكن قول بعض العلماء 

اليت ال تعطي اإلنسان يقينا يف الوقوع ؟ نقول: لئال يغرت  عسى من اهللا واجبة إذا قلنا ذا القول فلماذا عرب بعسى

اإلنسان فيقول أنا معفو عين وال يهتم ؛ بل يقال أنت يتوقع أن اهللا يغفر لك مثال ، يتوقع أن تكون من املهتدين 



 (( فعسى أولئك أن يكون من المهتدين )) (( فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ))مثل قوله: 

(( فأولئك عسى اهللا أن يعفو مثلة هذا كثرية حىت ال يغلب الطمع على اإلنسان فيأمن من مكر اهللا ؛ قال: وأ

العفو والتجاوز عن الذنب ؛ ولكنه ال يكون ممدوحا إال إذا كان مع القدرة ؛ أما إذا كان  عنهم )) (( يعفو ))

 بدون قدرة فهو مذموم ؛ ألنه عجز وذل ؛ وهلذا يقال دائما: فالن يعفو مع القدرة ؛ ألن هذا هو حمل العفو امل

يعين يعفو مع  ))  قديرا عفوا نكا اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا (( إن... كقوله تعاىل: 

  فاعف عنهم حىت يعفوا اهللا عنكم .القدرة على املؤاخذة 

  هل نقول إنه جيب اهلجرة من بالد الفسق ؟ السائل :

  ال ، اهلجرة ما جتب من بالد الفسق ؛ لكنه الشك أنه أفضل وأحسن ؛ ألن الفسق ال ... من اإلميان . الشيخ :

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟على ماذا يكون  السائل :

الصالة مجاعة ، اجلمعة ، شعائر العيدين وما أشبهها ؛ أما الدعوة فهي حمل النظر ؛ قد يقال إن من  الشيخ :

أساسيات دين اإلسالمي أن تدعى إىل اهللا ، الدعوة إىل اهللا عزوجل فإذا عجز عنها فهو عاجز ؛ وقد يقال: ال ، 

  كفاية وأيضا ليست متعلقة بشخص ... ؛ فهي عندي حمل النظر واهللا أعلم .  الدعوة واجبة على فرض

  ما حكم قول " كلما ضاق األمر اتسع " ؟ السائل :

ال ، هو ذا اللفظ يعين كلما ضاق اتسع ذا اللفظ ما هو جيد ؛ أصوليا يف الواقع ؛ املهم إنه يف هذا  الشيخ :

( واعلم أن مور يسر اهللا تعاىل " كما قال صلى اهللا عليه وآله وسلم: التعبري خطأ إمنا يقال " كلما تعسرت األ

  النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) .

 حيلة يستطيعون ال والولدان والنساء الرجال (( إال المستضعفين منسؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ سبيال )) يهتدون وال

  اه ال يستطيعون أن خيرجوا من هذا البلد حبيلة وال يهتدون سبيال بصراحة خيرجون أمام الناس .يعين معن الشيخ :

  سؤال عن كون املالئكة تقبض روح بين آدم ؟ السائل :

هذا قاهلا بعض السلف ، قالوا: األرض تكون مثل ال ... بني يدي ملك املوت ؛ لكن ما هو بظاهر  الشيخ :

ظاهر ؛ األوىل كما قلت إننا نسلم ونؤمن مبا جاء من أمور الغيب وال حناول أن نقول حىت يف هذه اآلية ما هو ب

  مل وكيف .

  



قلنا إنه جتب اهلجرة من بالد الكفر فما حكم الذهاب إىل بلد كافر ميكن للمرء املسلم أن يظهر فيه  السائل :

  ألنه يف بلده ال ميكنه أن يظهرها ؟شعائر دينه 

سؤال جيد ألنه واقع ، يقول: إذا كنت يف بالد إسالمي قد شاع فيها الفسق وتسلط عليها واهللا هذا  الشيخ :

حبيث ال ميكنون أحدا من إقامة اجلماعة ، فرض اجلماعة ، وهذه أوال نطالبه بالواقع هل هذا واقع يف بالد 

العافية ؛ املهم على كل  ؛ نسأل اهللاالد إسالمية تغلق املساجد ؟ نعم اإلسالم ؟ موجود ؟ أقول هذا يوجد يف ب

وصار ال يستطيع أن يقيم شعائر دينه يف هذه البالد اإلسالمية لكن يستطيع أن يقيمها حال إذا كان هذا واقعا 

يف بالد الكفر فهل يهاجر ؟ أو األوىل أن ال يهاجر ألن هذه احلال رمبا ال تدوم ، اهللا قد يغري احلال ، وإن شاء 

أل اهللا تعاىل أن يزيل عن املسلمني هذا الكابوس من أولئك الوالة الظلمة الذين يصح اهللا سيزيل بإذن اهللا ، نس

على كل حال هذا  ؤالء ال أحد يشك يف كفرهم ؛أن نصفهم مرتدون ، إذا كانوا مينعون املسلمني من الصالة فه

أقول إنه إذا هاجر أهل الشك أن بالد الكفر خري ذا من بالد اإلسالم اليت تقولون إن هذا وصفها ؛ لكن أنا 

احلكومة على ما تريد ما يعين صار العمل ضعيف يف عود هذه د ومل يبق إال املستضعف الذي . اخلري عن البل

؟ أي نعم  البالد إىل حضرة اإلسالم ؛ لكن إذا بقي هؤالء وعاجلوا األمور حبكمة فالغالب أن اهللا جيعل هلم فرجا

كفار ؛ على كل حال أنا رأيي أال يهاجروا بل يصربوا وسيجعل اهللا هلم خطر النشء الذين يكونون يف بالد ال

فرجا ؛ ... ؛ على كل حال هذا نظره لكن نظري أن الصرب واملصابرة وانتظار الفرج أوىل ؛ ألن خلو البالد من 

شء هناك أناس هلم غرية وهلم ثبات وهلم قوة وعزم هذه خطرية على سبيل العموم ؛ مث كما قال األخ مسألة الن

خطر ألنه يف ناس ذهبوا إىل أمريكا وأوروبا من السعوديني انقلبوا على أعقام ـ والعياذ باهللا ـ بنام وأوالدهم ؛ 

... ؛ ما حصل مع األسف بالد اإلسالمية ما تتمكن من دخوله وال إلقامته إال بشروط قد حتصل وقد ال حتصل 

ن املسلمني الجئا إليها كان هذا طيب ؛ لكن هذا ما هو موجود  وإال لو وجد بالد إسالمية تقبل كل من جاء م

بالد إسالمية يؤذن فيها  ألاواهللا أنا رأيي هو هذا أن يصربوا  ا  معهم يف املستقبل ؛؛ صحيح م كما تفضلتم .

   بيس إن شاء اهللا تزول .ويصام فيها رمضان وتنتسب إىل اإلسالم وهذه الكوا

  ب إذا حصل من العبد ؟ما هو عالج الغض السائل :

ال ، هذا مرض النفس ، والناس خيتلفون يف سرعة الغضب ؛ وهلذا ملا قال الرجل يا رسول اهللا أوصين  الشيخ :

ومل يوصه بتقوى اهللا وال بالعبادة وال بإحسان اخللق ؛ قال ال تغضب ألنه يعلم عليه الصالة  ؛قال ال تغضب 

نفسك وحتمل سيكون صعبا أن تطفئ هذه احلرارة اليت حصل يف والسالم بأن هذا الرجل غضوب فأن مترن 



كون سريع الغضب وسريع ... الغضب لكن مرن نفسك حىت يكون هذا خلقا مكتسبا ؛ لكن بعض الناس ي

  هذه 

  سؤال عن إعطاء النفس حقها ؟ السائل :

  . حقا ) ( إن لنفسك عليكيكون معناه بأن تعطي نفسك ما واه يف غري معصية اهللا  الشيخ :

  . (( فما لكم في المنافقين فئتين واهللا أركسهم بما كسبوا ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

  كيف كانوا فئتني ؟   (( فما لكم في المنافقين فئتين )) الشيخ :

وبعضهم قال: ال إم نافقوا وكذبوا اهللا ورسوله فهم  يف حال املنافقني فقال بعضهم .اختلف املسلمون  الطالب :

  ليسوا .

  ما حملها من اإلعراب ؟  (( واهللا أركسهم بما كسبوا ))مجلة  الشيخ :

  . حال الطالب :

وجه الرد  (( واهللا أركسهم بما كسبوا ))يستفاد من هذه اآلية الكرمية: الرد على من نفى األسباب ؟  الشيخ :

  عليهم ؟ 

  وجه الرد على الطائفة اليت تنكر األسباب مبا كسبوا ذكر اهللا فيه األسباب ؛  :الطالب 

  ما وجهه ؟ الشيخ :

  مبا كسبوا ؛   الطالب :

  ال ، هذه رد فيها على القدرية أو على اجلربية ؟  الشيخ :

  نعم ،  الطالب :

  والرد على الطائفة األخرى الذين ؛ ما أعطيت الرد على من أنكر األسباب ؟ 

  الرد اهللا أركسهم مبا كسبوا فعلل اهللا سبحانه وتعاىل إركاسهم بكسبهم فدل على ثبوت األسباب ؛  الطالب :

  يعين ألن الباء للسببية ؟  الشيخ :

  نعم ،  الطالب :

  أحسنت . الشيخ :

  (( إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  ؟   معطوفة على أيش (( إال الذين يصلون )) :الشيخ 

  على الذين ال يريدون أن يقاتلوهم أو يقاتلوا املؤمنني ؛  الطالب :



  يعين إال الذين يصلون أي الذين جاءوكم . (( يصلون ))على  الشيخ :

  درية من أين تؤخذ ؟ يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أفعال العبد واقعة مبشيئة اهللا ففيها رد على الق الشيخ :

  . (( ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ))من قوله:  الطالب :

  هل هذا جعل كوين أو شرعي ؟  (( فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال ))قوله:  الشيخ :

  شرعي . الطالب :

  ما الفرق بني اجلعل الشرعي والقدري ؟  الشيخ :

  قد يقع وقد ال يقع ؛ والقدري أو كوين ما قضى به عليهم قدرا .الشرعي ما جعل اهللا شرعا به  الطالب :

  هلك لك أن تأيت لنا مبثال للشرعي ؟  الشيخ :

  هذه جعل شرعي ؛ (( ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام ... )) قوله تعاىل:  الطالب :

  ما هو دليل على أا جعل شرعي وليست جعال قدريا ؟  الشيخ :

  أا وقعت ؛  لطالب :ا

  وقعت ، أحسنت ؛ اجلعل القدري ؟  الشيخ :

  كثرية يف القرآن .  (( ألم نجعل األرض مهادا والجبال أوتادا ))قوله تعاىل:  الطالب :

(( ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم كل ما ردوا إلى مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  . . ))الفتنة أركسوا فيها ..

هؤالء اآلخرين يعين ما حاهلم هل هم كفار صرحاء ؟ الذين يريدون ؟ نعم يريدون أن يأمنوكم ؟ هؤالء  الشيخ :

  املنافقون ؛ يريدون ؟ 

  . يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا الكفار الطالب :

لكن ما هو الدليل على أم يريدون  (( أن يأمنوكم ))ما هو الدليل على أم يريدون هذه اإلرادة ؟  الشيخ :

 (( يريدون ))هذا وهذا ؟ ما هو الدليل على أم يريدون أن يأمنوا قومهم ويأمنوا الرسول وأصحابه ؟ قال اهللا : 

  لكن ما هو الدليل جب يل آية من القرآن تشهد ملا قلت ؟ 

 نحن إنما معكم إنا قالوا شياطينهم إلى خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا (( وإذاقوله تعاىل:  الطالب :

  . مستهزئون ))

هذا السلطان هل هو القتل أو احلجة أو  (( وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  ماذا ؟ 



  يعين دليل ،  الطالب :

  األخ ؟ يعين سلطان عليهم أن يقاتلهم ؟ طيب يال حجة ؛ كيف هذه حجة ؟ الشيخ :

  . (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  يف هذه اآلية كررت مؤمنة كم مرة ؟ مؤمن ذا اللفظ ؟  الشيخ :

  مرة واحدة ؛  الطالب :

  كررت مرة واحدة يف اآلية هذه ؟  الشيخ :

  مؤمنة ، مرتني ؛  الطالب :

   لك خمالف كم ؟ الشيخ :

  ثالث مرات ؛  الطالب :

  توافقون ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  األول أو الثاين ؟  الشيخ :

  الثاين . الطالب :

لكن هل اآلية  من أين أتيت ذا التفسري ؟ لو نذر إنسان أن يصوم شهرين فهل يلزمه التتابع أو ال ؟ الشيخ :

  تدل على ما قلت أو على خالف ما قلت ؟ 

  ما قلت ؛  خالفعلى  الطالب :

سبحان اهللا تعرف أن اآلية تدل على خالف ما قلت مث تقول ؟ يال يا أخ ماذا تقول ؟ نذر شخص أن  الشيخ :

  يصوم شهرين هل يلزم التتابع أم ال ؟ 

  فيه تفصيل يا شيخ ؛  الطالب :

  ما أريد هذا أريد هل يلزم التتابع أم ال ؟  ماذا ؟ الشيخ :

  ما يلزم ؛  الطالب :

  اآلية ؟ من أين تأخذه من يخ :الش

  التتابع ؛  اهللا سبحانه وتعاىل   الطالب :

  وجه الداللة ؟  الشيخ :

   فلو كان على اإلطالق . الطالب :



فائدة ؛ وهلذا إذا قال  لو كان يستلزم التتابع مل يكن .دل على إن إطالق الشهرين ما يستلزم التتابع إذا  الشيخ :

  صم بالتتابع وبدون تتابع باخليار .ن ، قلنا باخليار هللا علي نذر أن أصوم شهري

  فإن قال هللا علي نذر أن أصوم شهر شعبان ورجب ؟  الشيخ :

  شعبان ورجب ما ميكن التتابع فيهما ؛  الطالب :

  يلزمه ؛ باأليش ؟  الشيخ :

  هو مسى الشعبان ورجب ؛  الطالب :

  ال دعين من مسألة الشعبان قبل رجب أو رجب قبل شعبان قصدنا هل يلزم التتابع ؟ نعم خالد ؟  الشيخ :

  ال يلزمه التتابع ؛  الطالب :

  ملاذا ؟  الشيخ :

  ب يف عام أربعة عشر وشعبان .ألنه قد يصوم شعبان ورجب قد يصوم رج الطالب :

ية تقتضي هذا وحىت لو قلنا هل يلزمه التتابع يف رجب ال ال ، بعيد ، ال ما يصح هذه قرينة احلال القو  الشيخ :

إذا شرع فيه سواء قبلها أو فيما بعدها ؟  إذا ال يلزمه لكن إذا قيل ما هو الدليل للضرورة أنه ال ميكن أن يصوم 

  رجب أو شعبان إال متتابع ألنه شهر معني ؛ 

  والشهرين يا شيخ ؟  الطالب :

   جب وشعبان الزم أن يتتابع .والشهرين أيضا إذا قال ر  الشيخ :

هذه اآلية  . (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  الشيخ :

  الكرمية فيها إشكال كبري جرى بني أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثرية ما هذا اإلشكال ؟

   


